
หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์
(Strategic planning)

ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ� เป�นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดทําวัตถุประสงค�เชิง
ยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติการของส'วนราชการ การนําไปปฏิบัติ การปรับเปล่ียนเม่ือ
สถานการณ�เปล่ียนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก,าวหน,า
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Management  Solution

Silo system Criteria/plan

Alignment

Mission

vision
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Strategic Plan Model

Strategic
Plan

Operational
Plan

Vision
how the community will be changed

(very long term goals)

Mission
broad statement of what you will do

To achieve vision

Goals
broad, general results to be achieved
By end of planning period (3-5 yrs)

Strategies
general description of actions you will 

take to achieve goals

Values
what you believe is right & important; 

guiding principles

Objectives
measurable, time-limited results

Leading to achievement of goals (1-3 
yrs)

Activities/tactics
programs, services, administration

To implement strategies
And achieve objectives 
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2.1 การจัดทํายุทธศาสตร#: ส%วนราชการมีวิธีการอย%างไรในการจัดทํายุทธศาสตร#

ให,อธิบายวิธีการที่ส'วนราชการใช,ในการกําหนดยุทธศาสตร�ที่ให,ความสําคัญกับการท,าทายเชิง
ยุทธศาสตร�และใช,ประโยชน�จากการได,เปรียบเชิงยุทธศาสตร� รวมถึงการยกระดับความสามารถใน
การแข'งขันผลการดําเนินงานโดยรวม และความสําเร็จในอนาคต ให,อธิบายวิธีการที่ส'วนราชการ
ตัดสินใจเร่ืองระบบงานที่สําคัญ รวมทั้งสรุประบบงานที่สําคัญ วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ที่สําคัญ
ของส'วนราชการและเป=าประสงค�ที่เก่ียวข,อง

2.2 การนํายุทธศาสตร#ไปปฏิบัติ: ส%วนราชการนํายุทธศาสตร#อย%างไร

ให,อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ไปสู'แผนปฏิบัติ ให,สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ
ถ'ายทอด สู'การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สําคัญในการติดตามความก,าวหน,า รวมทั้งคาดการณ�ผล
การดําเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สําคัญเหล'าน้ี กับค'าเทียบเคียงที่สําคัญ
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร#

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร# 2.2 การนํายุทธศาสตร#ไปปฏิบัติ

ข. วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ก. กระบวนการ
จัดทํายุทธศาสตร#

ก. การจัดทําแผนปฏิบตัิการและ
การถ%ายทอดสู%การปฏิบัติ

ข. การคาดการณ#ผลการ
ดําเนินงาน

1. กระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร#
2. นวัตกรรม
3. การวิเคราะห#และ
กําหนดยุทธศาสตร#
4. ระบบงานและ
สมรรถนะหลักของ
ส%วนราชการ

5. วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ที่
สําคัญ
6. การพิจารณาวัตถุประสงค#เชิง
ยุทธศาสตร#

7. การจัดทําแผนปฏิบัตกิาร
8. การนําแผนปฏิบัตกิารไปปฏิบัติ
9. การจัดสรรทรัพยากร
10. แผนดIานทรัพยากรบุคคล
11. ตัววัดผลการดําเนินงาน
12. การปรับเปล่ียนแผนปฏิบตัิ
การ

13. การคาดการณ#ผลการ
ดําเนินงาน
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(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร#
• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการวางแผนยุทธศาสตร� ข้ันตอนที่สําคัญของกระบวนการ

จัดทํายุทธศาสตร�มีอะไรบ,าง และผู,เก่ียวข,องที่สําคัญมีใครบ,าง

• กรอบเวลาของการวางแผนระยะส้ัน และระยะยาวคืออะไร ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไร
ในการทําให,กระบวนการวางแผนเชิงยุทธ�ศาสตร�มีความสอดคล,องกับกรอบเวลาดังกล'าว

• กระบวนการวางแผนเชิงยุทธ�ศาสตร�ได,คํานึงถึงความต,องการของส'วนราชการในด,าน
ความคล'องตัว และความยืดหยุ'นในการปฏิบัติงานอย'างไร

2.1 ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร# 
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การจัดทํายุทธศาสตร#

แนวทางของส%วนราชการในการเตรียมการในอนาคต อาจใชIรูปแบบต%างๆ 
ของการพยากรณ# การคาดคะเน การจําลองสถานการณ# การวิเคราะห# 
เพื่อใหIเห็นภาพในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร 
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องค#ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร#
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กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร#

การพัฒนา
ยุทธศาสตร#

จากยุทธศาสตร#สู%
การปฏิบัติ

การนําไปปฏิบัติ
การติดตามและ

เรียนรูI

การปรับเปลี่ยน
แผน

• แผนท่ียุทธศาสตร# 
• Balanced Scorecard
• การบริหารโครงการ
• งบประมาณ  

• SWOT
• เคร่ืองมือวิเคราะห#
• ยุทธศาสตร#ดIานต%างๆ 

• การบริหารความเสี่ยง

• การประชุม 
• Dashboard
• Management Cockpit 

• การบริหารโครงการ 
• การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง

9

Robert S. Kaplan and David P. Norton: Strategy Maps – Converting intangible 

assets into tangible outcome
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แผนภาพท่ีแสดงใหIเห็นถึงยุทธศาสตร#ขององค#การ ในรูปแบบของ
ความสัมพันธ#เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) 
ระหว%างผลลัพธ# (Outcome) ท่ีองค#การปรารถนา ในมุมมอง
ทางดIานการเงิน ลูกคIา กระบวนการภายใน และการเรียนรูIและ
พัฒนาองค#การ เพื่อนําไปสู%ผลลัพธ#ที่ตIองการ 

แผนท่ียุทธศาสตร# (Strategy Map)
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• การเพ่ิมข้ึนของรายไดIจากการขาย 
• การลดลงของตIนทุน 
• กําไรท่ีเพ่ิมข้ึน

ดIานการเงิน

• ส%วนแบ%งตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน 
• การหาลูกคIาใหม% 
• การบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 
• ความพึงพอใจของลูกคIา

ดIานลูกคIา

• ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
• คุณภาพของการผลิต 
• การจัดส%งท่ีรวดเร็วข้ึน 

ดIานกระบวนการภายใน

• การพัฒนาทักษะของบุคลากร 
• การรักษาบุคลากร 
• ความผูกพันของบุคลากร 
• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดIานการเรียนรูIและการพัฒนา

มุมมองของแผนท่ียุทธศาสตร# (เอกชน)
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• ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
• ผลสําเร็จตามแผน กลุ%มภารกิจ 

มิติดIานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติดIานคุณภาพการใหIบริการ

• การบริหารงบประมาณ
• ประสิทธิภาพการใชIพลังงาน 
• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหIบริการ

มิติดIานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

• การบริหารจัดการองค#การ
• การพัฒนากฎหมาย

มิติดIานการพัฒนาองค#การ

• การเสริมสรIางธรรมาภิบาล
• ความพึงพอใจของผูIรับบริการ

มุมมองของแผนท่ียุทธศาสตร# (ราชการ)
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(2)  นวัตกรรม
• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการสร,างสภาพแวดล,อมที่สนับสนุนการสร,างนวัตกรรม 

• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการกําหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร�

• โอกาสเชิงยุทธศาสตร�ที่สําคัญของส'วนราชการคืออะไร 

2.1 ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร# 
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(3)  การวิเคราะห#และกําหนดยุทธศาสตร#
• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการในการรวบรวมวิเคราะห�ข,อมูล และการพัฒนา

สารสนเทศที่เก่ียวข,อง องค�ประกอบสําคัญต'อไปน้ี มาเป�นส'วนหน่ึงของกระบวนการ
วางแผนยุทธ�ศาสตร�

-ความท,าทายเชิงยุทธศาสตร� และความได,เปรียบเชิงยุทธศาสตร�

-ความเส่ียงที่คุกคามต'อความยั่งยนืขององค�กร

-จุดบอดที่อาจเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร�และในสารสนเทศ

-ความสามารถของส'วนราชการในการนําแผนยุทธศาสตร�ไปปฏิบัติ

2.1 ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร# 

17

ตัวอย%าง
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(4)  ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค#กร
• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการตัดสินใจเร่ืองระบบงาน ระบบงานที่สําคัญของส'วน

ราชการมีอะไรบ,าง

• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการตัดสินใจว'ากระบวนการใดจะดําเนินการโดยผู,ส'งมอบ
และพันธมิตร การตัดสินใจเหล'าน้ีได,คํานึงถึงสมรรถนะหลักของส'วนราชการ และ
สมรรถนะหลักของผู,ส'งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพอย'างไร

• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการกําหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของส'วนราชการ

2.1 ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร# 
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Overall Work System
Vision –Mission -Goal
1.Vision
2.Mission
3.Goal

Result
1.Result
2.Result

Support Process
1.Process –sub process
2.Process –sub process

Core  Process
1.Process –sub process
2.Process –sub process

Management  Process

ท่ีมา Q-Program PRO สถาบันเพิ่มผลผลิตแห%งชาติ

JD ผูIบริหาร
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(5)  วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ที่สําคญั
• วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ของส'วนราชการมีอะไรบ,าง ระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค�ดังกล'าว เป=าประสงค�ที่สําคัญที่สุดของวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�เหล'าน้ันมี
อะไรบ,าง

• การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ (ถ,ามี) ในด,านผลผลิตและบริการ ผู,รับบริการ และ
กลุ'มเป=าหมาย ผู,ส'งมอบและพันธมิตร และการปฏิบัติการที่ได,วางแผนไว,มีอะไร

2.1 ข. วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร# 
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(6)  วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#ที่สําคญั
• วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ของส'วนราชการสามารถตอบประเด็นต'อไปน้ีอย'างไร

- ตอบสนองความท,าทายเชิงยุทธศาสตร� และใช,ประโยชน�จากความได,เปรียบยุทธ�ศาสตร�

- ตอบสนองโอกาสในการสร,างนวัตกรรมในผลลิต และบริการ

- ใช,ประโยชน�จากสมรรถนะหลักของส'วนราชการ และโอกาสในการสร,างสมรรถนะใหม'

- สร,างสมดุลระหว'างโอกาสและความท,าทายระยะส้ันและระยะยาว

- สร,างความสมดุลของความต,องการของผู,มีส'วนได,ส'วนเสียที่สําคัญทั้งหมด

2.1 ข. วัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร# 
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2.2 การนํายุทธศาสตร#ไปปฏิบัติ: ส%วนราชการนํายุทธศาสตร#อย%างไร

ให,อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ไปสู'แผนปฏิบัติ ให,สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ
ถ'ายทอด สู'การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สําคัญในการติดตามความก,าวหน,า รวมทั้งคาดการณ�ผล
การดําเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่สําคัญเหล'าน้ี กับค'าเทียบเคียงที่สําคัญ

24



(7)  การจัดทําแผนปฏิบัติการ
• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการที่สําคัญทั้งระยะ

ส้ัน และระยะยาวของส'วนราชการมีอะไรบ,าง แผนดังกล'าวมีความสัมพันธ�กับ
วัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�ของส'วนราชการอะไรบ,าง

2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ%ายทอดสู%การปฏิบัติ 
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แผนปฏิบัติการ

การปฏิบัติการท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงตอบสนองวัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#
ระยะส้ัน ระยะยาว รวมถึงรายละเอียดทรัพยากรท่ีใชIแต%ละช%วงเวลาท่ีตIอง
ทําใหIสําเร็จเมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงค#เชิงยุทธศาสตร#อย%างชัดเจนแลIว 
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(8)  การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการถ'ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู'การปฏิบัติทั่วทั้งส'วน

ราชการ ไปยังบุคลากร ผู,ส'งมอบ และพันธมิตรที่สําคัญเพ่ือให,มั่นใจว'าส'วนราชการบรรลุ
วัตถุประสงค�เชิงยุทธ�ศาสตร�ที่สําคัญ

• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไร เพ่ือให,มั่นใจว'าผลการดําเนินการที่สําคัญตามแผนปฏิบัติ
การจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�ที่ต้ังไว,

2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ%ายทอดสู%การปฏิบัติ 
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ที่มา ระบบถ%ายทอดเปoาหมายระดับองค#การสู%ระดับหน%วยงานและระดบับุคคล สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 30



การรายงานความกIาวหนIาโครงการ

1. สถานะโครงการ
2. รายงาน
งบประมาณ

3. รายงานความ
เส่ียง

4. รายงานประเด็น
สําคัญ

31

(9)  การจัดสรรทรัพยากร
• ส'วนราชการทําอย'างไรให,มั่นใจว'าทรัพยากรด,านงบประมาณและด,านอ่ืนๆ มีพร,อมใช,ใน

การสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบผลสําเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปTจจุบัน ส'วน
ราชการมีวิธีจัดสรรทรัพยากรเหล'าน้ีอย'างไร เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ

• ส'วนราชการจัดการความเส่ียงด,านการเงินและด,านอ่ืนที่เก่ียวข,องกับแผนดังกล'าวอย'างไร 
เพ่ือทําให,เกิดความม่ันใจถึงความสําเร็จของส'วนราชการ

2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ%ายทอดสู%การปฏิบัติ 

32



(10)  แผนดIานทรัพยากรบุคคล
• แผนด,านทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค�เชิงยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติ

การระยะส้ันและระยะยาวมีอะไรบ,าง แผนดังกล'าวได,คํานึงถึงผลกระทบต'อบุคลากร และ
ความเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนเก่ียวข,องกับความต,องการด,านขีดความสามารถ และ
อัตรากําลังบุคลากรอย'างไร

2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ%ายทอดสู%การปฏิบัติ 
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(11)  ตัววัดผลการดําเนินการ
• ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญ ที่ใช,ติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของ

แผนปฏิบัติการมีอะไรบ,าง

• ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไร เพ่ือให,มั่นใจว'าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ 
เสริมให,ส'วนราชการมุ'งม่ันไปในแนวทางเด่ียวกัน

2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ%ายทอดสู%การปฏิบัติ 
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(12)  การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
• กรณีมีสถานการณ�ที่บังคับให,ต,องปรับแผน ส'วนราชการมีวิธีการอย'างไรในการปรับแผน 

และนําแผนปฏิบัติการใหม'ไปปฏิบัติได,โดยอย'างรวดเร็ว

2.2 ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถ%ายทอดสู%การปฏิบัติ 
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การรายงานความกIาวหนIาโครงการ

1. สถานะโครงการ
2. รายงาน
งบประมาณ

3. รายงานความ
เส่ียง

4. รายงานประเด็น
สําคัญ
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(13)  การคาดการณ#ผลการดําเนินการ
• การคาดการณ�ผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะ

ยาวของส'วนราชการตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ระบุไว,ในข,อ 2.2 ก 
(11) ตัววัดผลการดําเนินการ มีอะไรบ,าง

• ผลการดําเนินการที่คาดการณ�ไว,ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล'าน้ีเป�นอย'างไร เม่ือเทียบกับผล
ที่คาดการณ�ของคู'แข'งคู'เทียบ หรือส'วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกัน และเม่ือ
เปรียบเทียบกับค'าเทียบเคียงที่สําคัญ

• ส'วนราชการจะทําอย'างไรหากพบว'ามีความแตกต'าง เม่ือเปรียบเทียบกับคู'แข'ง/คู'เทียบ 
หรือกับส'วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกัน

2.2 ข. การคาดการณ#ผลการดําเนินการ 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร#



PMQA FL  หมวด 2 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร#
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หมวด 2 การบริหารเชิงกลยุทธ#

1. การรวบรวมขIอมูล
• ข,อมูลวิเคราะห�ปTจจัยครอบคลุ'มท้ังปTจจัยภายในและปTจจยัภายนอก
• ข,อมูลการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนท่ีผ'านมา
• ข,อมูลผลการทบทวนทิศทางองค�กร 
• ความท,าทายเชิงกลยุทธ�
• ข,อได,เปรียบขององค�กร
• จุดอ'อนหรือจุดด,อยสําคัญ

2. การวิเคราะห#ขIอมูล
• การวิเคราะห�เชิงเปรียบเทียบ
• การวิเคราะห�พิจารณาแนวโน,มผลการดําเนินงาน
• การวิเคราะห�ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ 

3. ปsจจัยภายในและปsจจัยภายนอกประกอบการจัดทําแผน (SWOT) 

4. Operational  Plan   = BSC 

1

• ความต,องการของผู,รับบริการและผู,มีส'วนได,ส'วนเสีย
• ความเส่ียงในด,านการเงิน สังคมและจริยธรรม
• กฎหมาย ระเบียบ โครงสร,างส'วนราชการ
• ปTจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลต'อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานขององค�กร
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